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Abstract. The researches have been carried in a young peach orchard 

created in 2003 to „S.C. Frasinu S.A. Buz!u”. The Băneasa 1 Turtite cultivar was 
planted to 4/3 m and trained as an improved bush-goblet. There were  tested 9 
variants choosen after the number of the mixted branches/tree and the number of 
fruits remained in the tree after the thinning. 

The most important yields were obtained in V5 and V6 (22 and 24 mixted 
branches/tree) 11,39 kg/tree, respectively 12,60 kg/tree.     

Key words: peach orchard, bush-goblet, mixted branches/tree, number of 
fruits. 

INTRODUCERE 
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea au existat preocupări intense 

pentru crearea soiurilor de piersic de tip Peen-Tao (cu fruct plat) în SUA (Frederich 
Hough), China (Qyung, Y.Y. Guo şi I.B. Zhao), în Italia (Monastra A., Conte L şi 
Moser L.), România (Antonia Ivaşcu şi Ştefan Ion) etc. 

Au fost create şi lansate pe piaţă soiurile din seria „Ruipan” (R1…R8) care 
îşi maturează fructele între 1 iulie şi 31 august, soiuri din seria „UFO” 
(UFO1…UFO6), apreciate prin rezistenţa lor sporită la boli, conţinut ridicat în 
zaharuri şi arome etc. 

Date mai noi vin să confirme preocupări majore pentru acest tip de piersic 
care prezintă forme din cele mai variate. În această situaţie, se impunea mai mult ca 
oricând, stabilirea unei tehnologii de cultură adecvată care să pună în valoare 
calităţile acestui piersic şi să antreneze cât mai mulţi cultivatori care să îl 
înmulţească şi să îl cultive. 

Obiectivele cercetării: 
Ø  Maximizarea producţiei de fructe încă din primii ani de la plantare; 
Ø  Obţinerea unor recolte comerciale, uşor vandabile; 
Ø  Menţinerea unui echilibru permanent între procesele de creştere şi 

de rodire, normând la parametrii optimi încărcătura de rod (ramuri 
mixte şi fructe). 

 
 



 226 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate la „S.C. Frasinu S.A. Buzău”, într-o plantaţie 

tânără de piersic (4 ani) cu soiul românesc Băneasa 1 Turtite, condus sub formă de 
tufă-vas ameliorată.  

Experienţa a cuprins 9 variante, cu 14-80 ramuri mixte, 3 repetiţii a câte 5 
pomi fiecare. 

Pentru aprecierea diferenţelor dintre variante, în timpul vegetaţiei şi 
toamna după căderea frunzelor, s-a înregistrat numărul de fructe legate, rărite şi 
recoltate, s-a măsurat lungimea ramurilor mixte, înălţimea pomilor şi diametrul 
trunchiului şi s-au calculat producţia de fructe şi eficienţa productivă.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din analiza tabelului 1 se constată că sub influenţa încărcăturii de rod 
(ramuri mixte, respectiv fructe) la nivelul pomilor, au fost înregistrate modificări 
esenţiale în ceea ce priveşte numărul şi greutatea fructelor, mărimea şi calitatea 
recoltei. 

Tabelul 1 
Influenţa normării recoltei la piersicul Peen-Tao (cu fructul plat) asupra 

mărimii şi calităţii recoltei (anul IV de la plantare) 
Număr de fructe pe 

ramura mixtă 
Producţia de fructe 

Varianta 
Nr. ramuri 
mixte pe 

pom legate rărite 

Nr. fructe 
recoltate 

de pe pom 

Greutatea 
medie a unui 

fruct (g) Kg/pom Tone/ha 
V1 14 36 8 112 81 9,07 7,55 
V2 16 32 8 128 75 9,21 7,67 
V3 18 35 8 144 72 10,36 8,63 
V4 20 37 7 140 73 10,22 8,51 
V5 22 33 7 154 74 11,39 9,49 
V6 24 36 7 168 75 12,60 10,49 
V7 26 35 6 156 69 10,76 8,96 
V8 28 36 6 168 65 10,92 9,09 
V9 30 38 6 180 61 10,98 9,14 

 
La pomii din V1 şi V2, cu 14-16 ramuri mixte reţinute pe pom şi 112, 

respectiv 128 fructe pe pom, au fost realizate recolte modeste de 7,55 tone şi 7,76 
tone/ha, dar cu fructele cele mai mari (81, respectiv 75 g). Producţiile de fructe au 
crescut progresiv, înregistrând valori optime în variantele V5 şi V6, la care 
numărul ramurilor mixte/pom a fost de 22 şi 24 ramuri, iar cel al fructelor de 154 şi 
168. Greutatea medie a fructelor a fost de 74, respectiv 75 g. 

Sporirea numărului de ramuri mixte şi a fructelor din V7, V8 şi V9 (26-30, 
respective 156-180), avea să-şi pună o amprentă negativă pe mărimea şi calitatea 
recoltei. Astfel, mărimea producţiei la V9, faţă de V6, s-a redus cu 1,27 tone/ha, iar 
greutatea medie a fructelor cu 16 g. Creşterea numărului de fructe, avea să 
influenţeze vigoarea pomilor, dimensiunile ramurilor mixte şi eficienţa productivă 
a piersicului Peen-Tao (tab. 2). 
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Tabelul 2 
Influenţa tăierii şi răririi fructelor la piersicul Peen-Tao (cu fructul plat) 

asupra creşterii şi eficienţei productive 

Varianta 
Nr. ramuri 
mixte pe 

pom 

Distanţa dintre 
ramurile mixte 

(cm) 

H pomilor 
(m) 

Suprafaţa 
secţiunii 
transv. tr. 

(cm) 

Lungimea 
medie a 

ramurilor 
mixte (cm) 

Valoarea 
indicelui de 

eficienţă 
productivă 

V1 14 16 2,75 21,4 71,3 0,42 
V2 16 16 2,86 19,6 70,4 0,46 
V3 18 16 2,83 17,9 72,5 0,57 
V4 20 12 2,67 18,6 71,8 0,54 
V5 22 12 2,75 18,2 74,2 0,62 
V6 24 12 2,74 17,7 76,4 0,71 
V7 26 8 2,61 16,6 66,2 0,64 
V8 28 8 2,58 16,3 61,4 0,66 
V9 30 8 2,54 15,8 56,2 0,69 

 
CONCLUZII 

1. Prin normarea încărcăturii de rod a piersicului Peen-Tao s-a avut în 
vedere realizarea unei tehnologii de cultură adecvate specificului fructificării 
acestui tip de piersic; 

2. Maximizarea producţiei de fructe în primii ani, în limita echilibrului 
fiziologic, s-a fost realizat numai la variantele V5 şi V6. 
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Abstract. To study influence of various training systems on growth and 

productivity the research was carried out in the years 2004-2006 at the orchard planted in 
2003. Apple cultivars in study were ‘Antey’ and ‘Alesya’ on the rootstocks 62-396 and 
PB-4. In-row spacing varied from 1.0 m on PB-4 rootstocks to 1.5 m on 62-396.  
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